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puzzeloplossing 
 

 

In de vorige INFO stond een woordenpuzzel. 

De losse woordjes konden volgens nevenstaande tabel ingevuld 

worden. De eerste letters van de nieuwe woorden leverden de 

volgende oplossing: FIETSEN IS GEZOND. 

Onder de vele goede inzenders is geloot en de winnaar is Theo van 

Herpen geworden. 

 

Met het voortschrijden van de maanden gaat ook de temperatuur 

stijgen en zal de fiets weer wat vaker gebruikt gaan worden, 

want…… 

 

FIETSEN IS GEZOND 

 

KBO-fietser Johan Verdiesen 

    

FIETS    BEL 

INKT VLEK 

EDEL HERT 

TROON REDE 

SLAG WERK 

EIND PUNT 

NOOD REM 

IN PAKKEN 

SLOOT WATER 

GAS VLAM 

EVER ZWIJN 

ZEBRA PAD 

OVER WEG 

NEER SLAG 

DONDER DAG 

Clubkampioen 2019
Jeu de Boules
 
Het is intussen traditie geworden, dat onze jeu de boulers
aan het einde van het  jaar  na enig rekenwerk de speler
met het hoogste jaargemiddelde eren als clubkampioen.
In 2019 was dat niet zo eenvoudig als je zou vermoeden.
Omdat in het voorjaar de drie buitenbanen midden in het
dorp beschikbaar kwamen, had dit tot het aangename
gevolg dat er een aantal spelers bijkwam. Enkele
daarvan haakten weer af toen, gedwongen door de
weersomstandigheden, de jeu de boulers weer moesten
terugvallen op de twee binnenbanen in Teeffelen.
Hierdoor was het nogal ingewikkeld om een
representatief  jaargemiddelde te berekenen. Na wat
wikken en wegen is er toch een modus gevonden om tot
een eerlijke uitslag te komen. De uitkomst hiervan was
nogal verrassend. Je kunt het geloven of niet maar met
een getal met twee cijfers achter de komma kwamen
twee spelers met een gelijke uitslag uit de bus, namelijk
10,48.
De eer viel dit keer te beurt aan Nelly School en Ad
Vermeulen.  Zoals u op de foto kunt zien was de vreugde
om de gedeelde eerste plaats er niet minder om. Temeer
omdat Kees de Leeuw nog een keer naar Teeffelen was
gekomen om de oorkondes, verbonden aan deze prijs,
uit te reiken.
JH.
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Van het bestuur...
 
Heeft u de nieuwe website al bekeken?
Ik hoop van wel, want de site is nu veel aantrekkelijker dan voorheen. Mart
Jenneskens en Henry Thijssen hebben er keihard aan gewerkt.
Ook hebben ze een middag de kartrekkers bijgepraat en laten zien wat zij
allemaal kunnen doen op de site. Zelf verhalen erop zetten bijvoorbeeld, al
dan niet vergezeld van een foto. Iedereen was zeer enthousiast en sommigen
hebben er zelfs al  artikelen op gezet van hun clubje. En weet u, dat we ook te
vinden zijn op Facebook? Daar is Gerrie van Herpen druk mee bezig.
Al met al kunnen we wel concluderen dat wij, als KBO Heesch, volop met de
digitale tijd meegaan.
 
In  het vorige nummer van INFO gaf de voorzitter een datum aan van de
Algemene Ledenvergadering. Deze datum, 6 maart, is echter de KBO dag!
Met ’s morgens een kerkdienst en ’s middags een leuke middag. U zult er
meer over lezen in deze INFO.
De Algemene Ledenvergadering is vrijdag 20 maart(!), in d’n Herd,
aanvang: 10.00 uur. In de volgende INFO  leest u hier meer over, zoals de
jaarverslagen, de agenda en de financiële stukken.
 
We hebben al enige tijd twee keer per jaar een bijeenkomst met de
kartrekkers en de eerstvolgende bijeenkomst is maandag 10 februari. Deze
vergaderingen zijn altijd zeer nuttig en daar ontmoeten de kartrekkers elkaar
ook weer eens.
Op woensdagavond 12 februari doen we weer een poging om nieuwe leden
te verwelkomen en wegwijs te maken. Vorige keer was er helaas niemand die
zich hiervoor aanmeldde, maar we hopen dat deze keer de nieuwe leden
toch wel geïnteresseerd zijn.
 
Carla Admiraal, secretaris.
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Dinsdagmiddag
Senioren
Carnavalsbal
 
Een echte Hisse  carnavalsmiddag voor senioren
op dinsdag 25 februari in de Pas.  Al jaren
organiseert onze KBO, samen met de OPA’s (oud
prinsen en adjudanten) en de Pas een mooie 
Carnavalsmiddag voor senioren.  De grote zaal in
de Pas  wordt mooi versierd en ingericht met tafels
en stoelen en……. een programma dat klinkt als
een klok.
Koffie en thee met een lekkere koek. Dat wordt
genieten met de muziek van de Dors(t)vlegels en
wellicht een ander orkestje. Vrijwilligers van de KBO
en de Stichting Carnaval zorgen voor de bediening
op deze middag.
De "spreekstalmeester"  praat de middag aan
elkaar en nodigt de verschillende gasten uit op het
podium. Gasten zullen onder andere zijn:   De Prins
met zijn gevolg, de dansmariekes en de hofkapel. 
Er kan volop gedanst worden en ongetwijfeld wordt
dat zwaaien en zwieren op die heerlijke
carnavalsmuziek en de polonaise zal natuurlijk niet
ontbreken.
Wij hopen dat jullie allemaal een geweldige
middag gaan beleven, Alaaf.
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Belastingaangiften
over 2019
Van 1 maart tot 1 mei 2020 is het weer tijd om aangifte te
doen van het inkomen over 2019.
Een deel van onze leden kan dat en doet dat zelf, een
ander deel heeft al jaren een vertrouwd iemand die
daarbij helpt en als dat niet het geval is kan de KBO
helpen.
Hieronder leest u hoe dat werkt.
 
Belastingservice voor ouderen
De belastingservice is een dienst voor senioren van 65
jaar en ouder met een laag inkomen. Zij kunnen hulp
krijgen bij hun aangifte, bij een verzoek om teruggave
inkomstenbelasting of bij het aanvragen van toeslagen.
In Noord-Brabant werken ongeveer 600 vrijwillige
belastinginvullers.
Waarom een belastingservice?
Deze service die al meer dan 10 jaar bestaat, is opgezet,
omdat bleek dat veel ouderen geld van de belasting
terug kunnen krijgen, maar geen verzoek tot teruggave
indienen. Zij weten niet, dat zij geld terug kunnen krijgen,
omdat zij geen aangifte hoeven te doen of vinden het
teruggave formulier ingewikkeld. Ook het doen van
aangifte vinden sommige senioren ingewikkeld. Daarom
helpen de vrijwillige belastinginvullers senioren bij hun
aangifte.
De aangifte verloopt nu meestal via internet. Sommige
senioren hebben geen internetaansluiting. Voor deze
groep is de belastingservice een uitkomst. De
belastingservice voor ouderen helpt ook bij het
aanvragen van de zorg- en/of huurtoeslag.
 
Wie kunnen van deze belastingservice gebruikmaken?
De belastingservice is er voor alle senioren van 65 jaar
en ouder met een laag inkomen. Wij hanteren de
inkomensgrens voor alleenstaanden een inkomen tot
€35.000 per jaar. Voor gehuwden of samenwonenden is
dit bedrag maximaal € 50.000. Het gaat bij die groep om
eenvoudige aangiften. Dat wil zeggen: inkomsten uit
arbeid/pensioen en enig spaargeld, maar niet om
bedrijfsmatige inkomsten of uit aanmerkelijk belang.
 
Belastingservice in Heesch.
Allereerst is het belangrijk, dat uzelf een afspraak maakt.
Dan weet u zeker, dat u een bonafide KBO-belasting-
invulhulp heeft die zich bij u kan legitimeren.
 
Henny Gloudemans tel. 0412-452225 KBO
Jo van der Putten    tel. 0412-451859 KBO
Rikie van Herpen     tel. 0412-452698 KBO.
 
 

Jaarvergadering
KBO-fietsclub
 
Op maandagmorgen 2 maart 2020 vindt om 10.00 uur in
zaal d'n Herd in De Pas het jaarlijks overleg plaats van de
fietsclub van de KBO. Het afgelopen fietsseizoen wordt
dan geëvalueerd en tevens wordt het nieuwe
programma voor 2020 gepresenteerd. Zowel trouwe
fietsleden, het bestuur van de KBO en andere
belangstellenden zijn van harte welkom.
Voor de verkeersregelaars is er vooraf om 8.30 uur een
korte instructiebijeenkomst. Alle deelnemers van de
fietsclub ontvangen nog een uitnodiging per mail.
Rest ons nog om iedereen een goed en sportief 2020 toe
te wensen.
Bestuur fietscommissie

KBO dag
 
Wij nodigen alle KBO-leden uit voor onze jaarlijkse
KBO-dag op vrijdag 6 maart!
Wij starten de dag om 10.30 uur met een kerkelijke dienst
in de kerk St. Petrus Banden. Het Caeciliakoor o.l.v. Kees
de Leeuw zorgt voor de muzikale omlijsting. Wij
herdenken tijdens de dienst alle overleden KBO leden van
het afgelopen jaar. Na de dienst is er in het
parochiezaaltje gelegenheid voor het nuttigen van een
lekker kopje koffie.
Het middagprogramma start om 14.00 uur in de grote
zaal van de Pas (zaal open om 13.30 uur).
Na het welkomstwoord van/door onze voorzitter Piet
Ceelen volgt een middag met veel populaire muziek. Er
treden 3 groepen/koren op en er kan gedanst worden.
De entree bedraagt 5.00 euro p.p. Hiervoor krijgt u twee
kopjes koffie/thee met wat lekkers en tweemaal een
drankje naar eigen keuze. Ook wordt er nog rondgegaan
met hapjes. Kaartjes kunt u die middag kopen bij de
ingang van de Pas.
Wij hopen u een gezellige fijne muzikale middag aan te
bieden en zien uit naar jullie komst.
Het evenementen team KBO
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Darten en
Koersballen
 
Het jaar 2019 ligt alweer achter ons, een jaar met ups en
downs voor het darten en  koersballen. Van beide
activiteiten wil ik het jaar doornemen.
Hansie ofwel Hans Romme was bij het darten
overduidelijk de grote winnaar. Het komende jaar gaan
wij ons concentreren op de nummer twee. Jo Bosma
kreeg een bekertje voor de meest enthousiaste speler. Hij
blijft  het proberen, het is hem net niet, dus vandaar deze
aanmoedigingsprijs. Foto één Hans Romme met beker. 
Foto twee Jo Bosma met beker. 
Riet de Klein is  overgestapt naar de wandelclub op
donderdagmorgen, we zijn dus nu met zeven actieve
leden, maar darten kun je zelfs alleen.
Koersbal is een ander verhaal, van de 1200 leden zijn er
bijna geen mensen die willen koersen. We zijn nu met zijn
zessen en dat is echt te weinig. Lies Lange is gestopt
 vanwege rugklachten, en Jaantje Zwiers zit in het
zorghotel, als het zo door gaat verdwijnt deze activiteit en
dat zou jammer zijn. 
Positief is, dat we gezellig zijn gaan eten als afsluiting van
het jaar. We hebben 41 keer gespeeld waarvan Emile er
23 heeft gewonnen. Dus voor het vierde jaar op rij
 kampioen, volgend jaar gaat Emile voor een jubileum.
Voor de rest iedereen veel succes  in de strijd, en voor
allen veel geluk en wijsheid in dit nieuwe speelseizoen.
Emile Bonte
 

Hans Romme met de verdiende beker.

Jo Bosma met aanmoedigingsbeker.
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Onze Maashorst
 
Dur is du loatste ted nogal wa tu doen gewist over ut
mooi bos- en heigebied da vur un dil ok in ons geminte li.
Uurst ging ut over du naam van du nij geminte noa du
fusie van Landerd en Uje. Da moes Maashorst goan
hieten. Zun die lui in Ziland en Uje nou nie in du gaten
hen gehad da doar flink wa heisa over zu kommen. Mar
ja, da doe nog nie zier.
Anders is ut mi die groete bisten. Afgeloepe zommer he ik
op unne mooie dag die dieren mi unne verrekijker op
afstand zitten bekijken.

 Fotoclub - Claire Broers

Gu kunt lullen wa gu wild, mar da ziet ur schon uit. Zo’n
stier is bekant net zo hog as unne vent. Dor moete nie tu
dicht be kommen. Want as die oe op de horens vat,
hedde un kooi kaart. Nou da is enkele weken gelejen wel
gebleken. In du krant beweert zonne linkmichel, die die
runder mi veul geld van de provincie dist he gehold, da
wellie dor rekening mi moeten houwen en da wellie ons
moeten aonpassen en ons moeten gedragen as gast. Da
loatste is be men in ut vurkierde kilsgat geschoten. Ik
woon hier vurdomme al mier as taachentig joar. Ben ik
dan nog gast in men eige geminte?  Mar buus worre
allien helpt natuurluk nie.
Doarum ben ik mar us uit goan zuken wor die wisenten en

taurossen eigenluk vandoan kommen. Die huren van
orsprong thuis in oost europa, mar zu waren zo’n twie
honderd joar gelejen bekant uitgesturven.  Da kwaamp
omda de hog heren van dije ted ur tuveul op jaagden.
Dor is toen wel un stukske vur gestoken um zu zoe  tu
redden.  Mar da is pas noa du twidde wireldorlog goed
uit du verf gekommen. Tegenwoordig liven die bisten wir
mi groete aantallen bevorbild  in  natuurgebieden in
Polen en Wit-Rusland en ok nog wel in aander laanden.
Zu gudijen doar goed. Doar is dan ok nog genoeg ploats
en voeier zat vur zo’n groete dieren. Da is in ons laand wel
anders. Wij wonen mi ruim  zeuventien millioen mensen
op un kleijn huukske van onze aardbol. En wel mi 386

man per vierkante kilometer. In Polen wonen bevorbild
123 mensen op unne vierkante kilometer, in Wit-Rusland is
da mar 50.  Veindu gu ut ok gek da die bisten schouw
zen en da  zu van nature niks van mensen moeten
hebben. Ut hi gen paas en ut is zund  um die mooi bisten
hier op te sluiten op un poar honderd buunder. In ut
gebied woar zu eigenluk thuis huren, hen zu mier as
honderd kier zoveul ruimte.  Breng die bisten wir noar huis,
da is goed vur du dieren en veilig vur ons. Zoe, nou witte
gullie tenminste hoe ik erover denk.                                     
                                   
Houwdoe, HASJE
 

 Fotoclub - Claire Broers
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Repair café 
 
“Toch zonde hè dat het kapot is en dat ik het zelf niet kan
maken. Er mee naar de winkel gaan is ook de moeite niet
waard, de reparatiekosten zullen wel hoger zijn dan wat
het ding nog waard is!” Denkt u dat ook wel eens? Kom er
dan mee naar Repair Café Heesch, misschien kunnen wij
het samen met u repareren en hoeft u niets nieuws aan
te schaffen.
Iedere eerste woensdag van de maand zijn we aanwezig
in de zaal aan de zijkant van de kerk, Kerkstraat 2 in
Heesch. Dus ook weer op woensdag 5 februari.  
Van 13:00 tot 16:00 uur zijn vaklieden aanwezig zoals
elektriciens, een naaister, fietsenmakers, een
computertechnicus, een meubelmaker, een
elektronicaman en een sieradenreparateur.  
 
Koffiezetters, schemerlampjes, radio’s, föhns, fietsen,
rollators, speelgoed, een armbandje of kettinkje,
servies..... alles wat stuk is, is welkom en maakt kans op
een geslaagde reparatie. We kunnen u ook helpen met
problemen aan uw mobieltje, uw pc of laptop, maar ook
een broek die te lang is, een zoom die uit een rok is, een
los naadje of een kapotte rits kan worden gemaakt. Dit
alles tegen een kleine, vrijwillige bijdrage. Onderdelen
hebben we niet op voorraad, maar we helpen en
adviseren u met de aanschaf daarvan.
Veel aangeboden spullen zijn elektrische apparaten en
daarom zijn we ter uitbreiding van onze groep
reparateurs op zoek naar mensen met ervaring in elektro/
elektronica. Wil jij je ook één middag per maand heel
nuttig maken onder het genot van een lekker bakje koffie
of thee en genieten van de contacten en de gezelligheid
óf heb je hier vragen over, neem dan contact op met
Ron Verduin, 0412-454867, 06 46 42 38 39 of
via repaircafeheesch@gmail.com.
 
Trudy Verduin
 
 
 

 Fotoclub - Jan Admiraal

 Fotoclub - Piet Ceelen

 Fotoclub - Theo Wingens

Fotoclub allerlei

8 INFO van KBO Heesch



TWEEDUIZENDTWINTIG
( 2 )
 
= 100
 
Efee las recent dat er weer zo’n mooie snelle auto was
ontworpen. Het gaat over de Porsche Cayenne Coupe
Turbo TechART. Dat vehikel wordt dichtbij , namelijk in
Heteren , in elkaar gezet. Dat ding  heeft 3,7 seconde
nodig om vanuit stilstand de 100 km te halen .
Voor de kenners , dat heet de accelaratie. Maar nog
linker , als je boodschappen moet gaan doen , de
topsnelheid bedraagt 300 km per uur. Probeer maar eens
op tijd te remmen voor een bezoek aan de supermarkt.
Voor de kopers van dit speeltje wordt de datum 16 maart
2020 een geweldig probleem. Dan gaat de maximun
snelheid op grote wegen naar 100 km per uur.
En dan met de PORSCHE de snelweg op met
TRAJECTCONTROLE ,  dat wordt  slechts 20 minuten 
scheuren en dan 40 minuten  rusten. Alleen in het geval
dat je bulkt van de pecunia kun je je inschrijven bij de
BOETE-INCLUB IN LEEUWARDEN met een regeling vooraf.
Dat bespaart de behoefte regelmatig te protesteren over
de hoogte van de bijdrage aan de boete – spaarpot van
de huishoudng NEDERLAND. Doet efee denken aan dat
grapje over een Belg, waarom het altijd over de Belg
moet gaan ontgaat hem. Hij haalde een splinternieuwe
auto op bij de garage en reed enthousiast weg. Een
snelle aanhouding door de gendarmerie.
Meneer, u reed in de bebouwde kom 100 km per uur. Dat
kan niet , was de reactie van de Belg, ik heb de wagen
pas een half uur geleden opgehaald.
 
= het is toeval of je geboren wordt op de goede plek. En
Nederland is misschien wel zo’n hele goede plek.
 
= leven in vrijheid is zo vanzelfsprekend, je staat er niet
dagelijks bij stil. Leven in onvrijheid is veel erger en
concreter , en voel je elke dag.
 
= Wat je niet uitgeeft hoef je niet te verdienen. Efee vindt
die uitspraak wel te begrijpen maar …. ons land kent
zoveel vaste lasten , dat bovenstaande wat moeilijk te
verwezenlijken zal zijn.
 
= een paar uitspraken die toch wel met ons ouderen te
maken hebben.  1. Éen haar op het hoofd is beter dan
twee op de borstel. 2.  Je weet dat je ouder wordt
wanneer alleen de ketel nog naar je fluit.=en tenslotte
Vergeven doe je voor jezelf. Dat geeft rust in de kop.
 
efee
 
 

Fotoclub allerlei

 Fotoclub - Tonnie Ulijn

 Fotoclub - Piet Ceelen

 Fotoclub - Theo Wingens
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Fotoclub - allerlei

 Fotoclub - Bert van den Oetelaar

 Fotoclub - Ellie van Grinsven

 Fotoclub - Jan Admiraal

 Fotoclub - Piet Ceelen

 Fotoclub - Theo Wingens

 Fotoclub - Bert van den Oetelaar
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De(n) úrste, dæ is
niej mis!
 
 
Al zoh  lang æs ik weet, hih dæ woordje “úrste” unne
spannende betiikenis vur mèn. Zoh klaèn æs ik  waar
hurde ik al, dæ wèlliej moese prubbere um den úrste van
de klas te wòrre, te zèn æn te blèève.
Dan hadde de hogste punte van alleman. Um dæ te
wòrre moeste kaèi slim zèn, hard werke æn ok nog alle
daag nòr de kerruk gòn. Want dæ konde niej allinnig: dor
hadde ok un bietje hullup van Onze Lieve Heer bè
nòddig.
Umdörrum gonge wèlliej alle daag, goei, kooi of gèn
weer, op ons aaw fietske zonder bæl of ligt, nòr de úrste
mis int dörrup. Æs die um hallef aagt awt waar, réje
wèlliej zo hart æs oew kosse, over ut zantpædje niiven ut
karrespoor, op haws op òn. Wiej ut úrste taws waar, hah
gewonne…. Duksentèts waar ik dæ niej, umdæk
onderwéges aagterum bè Nol den Bækker nog èfkes iets
op moes hòòle. Of umdætter un klænder brúrke aagter
op  munne pakkendrager zaat.
Twii kèrres per mònt kos ut riigene of störme wæt wòh,
mar dan zòn æn moese wèlliej mèssunalle nòr de úrste
mis. Dan waar ut den úrste vrijdig of den úrste zòtterig van
de mònt, zèn ons Mama. Wèlliej gréénze dan wèllus, mar
han nog geluk dættur niej ok nog unne úrste mòndig of
dènsig awtgevonne wier.
 
Eujt waar de úrste mis un groat fist vur òlling His. Vurral vur
ut volluk awt ut dörrup. Diej zaagde anders
swællekendaags neujt niej in de úrste mis. Mar æst fist
waar liejpe diej veur op. Aagter den börger, de pestoor
æn de bruidjes òn. Dan waar der unne Hisse priester diej
zun úrste mis in de kerruk dèn. Zoh wijt hèkket neujt niej
gebrogt. Mar dæs niej zoh ærrig, want zoa hèk  un sgòn
durske kunne zuujke, æn dæs vur mèn nog aalt de úrste
æn de beste……”de ons”.
 
Bært van Trientjes

Mutaties
Ledenbestand
 
van  25 december 2019 tot en met 24 januari 2020
 
NIEUW LID 
 
Andre Verhoeven
Bep Verhoeven - de Groot
Dhr. van der Heijden
Mevr. Van der Heijden
Marjo Langens
Theo Verhoeven
Francien van Vugt                                          Oss
Wim Bloks
Corrie Bloks - van Grinsven
Cor Neelen
Sjannie Neelen - van Zeeland
Frans van Kaathoven
Jan Vissers
Ria van der Leest
Ton Steffens
Jo Raaijmakers
Marijke Raajmakers - Oliemeulen
 
OPZEGGING
 
Mario van Lith                                               Oss
Ellen van Lith - Linders                                   Oss
Jan van der Heijden
Annie van der Heijden - van der Heuvel
Han Verhoeven
Piet van der Heijden
Tony van der Heijden - van Dinther
Annie van den Hanenberg - van Tilburg
Antoon Broeksteeg
Rina van den Broek - Peters                          Vinkel
Annie van Mun
Willem de Koning
Jan van Pinxteren                           Heeswijk - Dinther
Rosa van Pinxteren - van Bussel     Heeswijk - Dinther
Jan van Hees
Henk van Driel                                               Oss
Jeanne Bastiaansen                                       Oss
Lia van Veggel
 
OVERLEDEN
 
Tiny van der Stappen
Martina School - van den Hurk                      Volkel
An  Megens - Ploegmakers
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Vakantie naar
Vledder
 
Er wordt mij regelmatig gevraagd of de reis naar
Vledder wel doorgaat. Ja, het heeft al eerder in de
INFO gestaan:
 
de midweek naar Hotel “ Brinkzicht” in Vledder
gaat door! 
In de vorige INFO heeft het uitgebreide programma
van deze mooie reis gestaan.
Vind je het leuk om mee te gaan? Er zijn nog een
paar plaatsen vrij! Info: 06-20531525
Aanmeldingen met vermelding van:
Naam, geboortedatum, adres, dieet en
hulpmiddel-gebruik en of je een 1- of 2-persoons
kamer wenst.
De aanmelding kun je doorgeven op het volgende
emailadres: vledderreis@kbo.nl
 
Adri van Oss
 

Van de parochie
 
“Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”
In het Bijbelboek Handelingen is te lezen dat Paulus en
zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta. Daar worden
zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Hun
anders-zijn vormt daarbij geen belemmering. Durven wij
in ons dorp en als ouderen binnen de KBO ook mensen
van buiten zo te ontvangen, dus niet alleen
leeftijdsgenoten die op ons lijken, maar ook aan hen die
niet onze taal, cultuur of ons geloof delen? Wanneer we
de ander zien als bedreiging, komen we niet tot
ontmoeting, zeker niet tot verbinding en verliest onze
Brabantse gastvrijheid haar glans.
Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in
Handelingen 28 naar voren komt, daagt deze tekst van
Paulus ons christenen hier in Heesch extra uit om te
streven naar meer dan het gewone. Wij tonen vanuit de
parochie De Goede Herder onze verantwoordelijkheid
voor anderen door problemen van de samenleving in
onze voorbeden op te nemen en door vanuit de diaconie
werk te maken van het ‘breken en delen’. Wilt u daar aan
meedoen? Neem dan contact op met de pastoraal
werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.
bergsma@parochiedgh.nl.
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Donderdagmorgenwandelgroep
 
Op 9 januari j.l. begon de donderdagmorgenwandelgroep met een gezellige nieuwjaarslunch bij Het Venster in
Heesch. Er hadden zich 30 deelnemers aangemeld voor deze activiteit. Het is inmiddels een goed gebruik om
voorafgaand aan deze lunch het wandelprogramma voor het komende jaar bekend te maken.
De donderdagmorgenwandelgroep gaat namelijk elke 3de donderdag van de maand buiten Heesch wandelen. Ook
voor 2020 is weer een gevarieerd programma samengesteld. Hieronder wordt dit programma weergegeven.
 
16 januari                             wandeling Berlicum en de Wamberg
20 februari                           rondje Nuland door o.a. de zandverstuiving
19 maart                              rondje Vinkel en Vinkelse molen
16 april                                 natuurwandeling met uitleg, locatie nog te bepalen
14 mei                                  rondje Ravenstein-Demen
Juni                                      vakantiemaand, geen wandeling buiten Heesch
16 juli                                   Strabrechtse Heide Someren
20 augustus                         Gemonde/Sint Michielsgestel, landgoed Zegenwerp
17 september                       Vresselse Hut in Nijnsel
15 oktober                            Schaapskooi Schijndel
19 november                        rondje De Maurik Escharen
17 december                        rondje Maashorst
 
De wandelgroep bestaat inmiddels 16 jaar en de laatste jaren is het aantal deelnemers gestaag gegroeid. Tijdens de
nieuwjaarslunch is Henk van de Rakt in het zonnetje gezet omdat hij al meewandelt vanaf het eerste uur.
 
Indien je graag met ons meewandelt,, kom dan gerust op donderdagmorgen naar De Pas. Om 09.30 uur wandelen
wij weg. Dus zorg dat je op tijd bent, anders mis je de wandelgroep. Wie weet tot ziens.
 
De kartrekkers,
 
Theo Cuppen, tel. 0412-452346
Gerda van der Heijden
Ton Vrijsen, tel. 06-50411167
 

 de donderdagmorgen wandelgroep

..... hier wordt gewandeld.....

 de Maashorst
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AGENDA februari en volgende
 
 
• Iedere maandag van 10.00 – 12.00 uur: PC Helpdesk in CC De Pas, Vrije inloop computerhoek Creapas.
 
• Iedere tweede maandag van de maand: Van 19.00 - 21.30 uur: Alzheimer-café in Ontmoetingscentrum Meteoor,
Oude Litherweg 20  Oss, tel. 638897.
 
• Iedere dinsdagavond 19.00 – 22.00 uur: Avondsoos Den Herd in CC De Pas.
 
• Iedere 1e woensdag van de maand: Repair café van 13.00 tot 16.00 uur in de dagkerk van de Petrus Banden.
 
• Elke tweede woensdag van de maand om 17.30 uur: “Eten bij De Waard”.
 
• Koor Con Amore repeteert iedere donderdagochtend in zaal De Misse van de Pas van 10 - 12 u. Vrije inloop.
 
• Donderdagmiddag van 13.00 - 16.00: Formulierenbrigade van Ons welzijn in CC De Pas.
 
• Donderdagavond:  19.30 - 21.00 uur: Inloopspreekuur “schuldhulpmaatje”. Alleen op afspraak  in CC De Pas.
0412-474550.
 
• Donderdagavond:   20.00 uur-22.30 uur: Café Brein in Buurthuis, De Kortfoort, Floraliastraat 93 Oss.
 
• Elke 3de zaterdag van de maand Kluscafé Loosbroek van 09.30 uur tot 11.30 uur. Achterdonksestraat 7, Loosbroek.
 
• 30 maart t/m 3 april: KBO-reis naar hotel Brinkzicht in Vledder. Aanmelden bij Adri van Os 06-20531525  of 
vledderreis@kboheesch.nl
 
• Maandag 10 februari bijeenkomst bestuuren kartrekkers in CC De Pas.
 
• Woensdagavond 12 februari kennismaking van en met nieuwe leden KBO
 
• Dinsdag 25 februari Carnavalsmiddag voor Senioren in CC De Pas.
 
• Maandag VM 2 maart om 10.00 uur: Jaarvergadering fietsclub in CC De Pas.
 
• Vrijdag 6 maart jaarlijkse KBO - dag. Om 10.30 uur kerkdienst in de Petruskerk en v.a. 13.30 uur in CC De Pas.
 
• Vrijdag 20 maart om 10.00 uur Algemene Ledenvergadering in CC De Pas.
 
• Maardag 30 maart t/m vrijdag 3 april: Vakantiereis naar "Hotel Brinkzicht" in Vledder.
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Bestuur    

Piet Ceelen voorzitter@kboheesch.nl 0412 454053

Carla Admiraal secretaris@kboheesch.nl 0412 453706

Theo van Orsouw penningmeester@kboheesch.nl 06 44426912

Vacature evenementen@kboheesch.nl  

Jan Schuurmans activiteiten@kboheesch.nl 0412 452716

Vacature communicatie@kboheesch.nl  

Ton de Wit zorgenwelzijn@kboheesch.nl 06 19037216

Ouderen adviseurs    

Dick Dijkhuizen Ons welzijn 0412 453011

Ardien Wingens Ons welzijn 0412 451078

Martien Smits  Ons welzijn 0412 452028

Mieke Driessen Ons welzijn 0412 453177

Marianne van de Hulsbeek-Bus Ons welzijn 0412 451463

Contactgegevens
 

Wanneer u lid wilt worden van de KBO, uw lidmaatschap wilt opzeggen of wijzigingen in adresgegevens wilt
doorgeven, gelieve u contact op te nemen met onze ledenadministrateur Wil Welling, tel. 0412454560, e-mail:
ledenadm.kboheesch@gmail.com.
 

 
Mantelzorgmakelaar
Margo van de Berg: mvdberg@mantelzorgmakelaars.com. Telefoon 073-8505731 of 06-48801127.
 
Belastinginvulhulpen
Jo van der Putten,     tel. 0412-451859     en     Henny Gloudemans,     tel. 06-55795940
Rikie van Herpen, tel. 0412-452698.
 
Graag Gedaan
Hulp nodig bij het bij boodschappen doen, begeleiding naar ziekenhuis, huisbezoek, hand- en spandiensten e.d.?
Bel dan naar:
• Renate Boffen 0412-455089 of  Maria van Lent  0412-452015 / 06-27033843
• Voor kleine klusjes kunt u rechtstreeks contact opnemen met Wil Louwers, 06-30585557
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Je bent 7 dagen in de week welkom. 

Franse Baan 2, Schaijk, 0486 745 006, www.maashorst.nl

Op Maashorst kun je alvast een plek reserveren in de natuur, voor altijd. Kom kennismaken met 

natuurbegraven. We verzorgen elke 2e dag van de maand een informatieve rondwandeling over 

Maashorst. Je bent van harte welkom! 

De wandelingen starten om 10.30 uur, 
inloop vanaf 10.15 uur in het informatiecentrum.  

Aanmelden kan via www.maashorst.nl/wandeljemee.

Wandel je mee?
Over natuurbegraafplaats
Maashorst 
Iedere 2e dag van de maand
van 10.30 tot 11.30 uur


